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Ejerforeningen Vorupør Klit. 
Generalforsamling 2011 

 
 
Sted: Depotet 
Tid: Lørdag den 23. april 2011, kl.10:00 
 
Referent: Chr Kubel 
 
Til stede fra bestyrelsen: 
 Annemarie Hyllgaardhus  AH 

Christian Kubel    CK 
 Per Jespersgaard   PJ 

Poul Møller    PM 
Bent Astrup    BA 

 
 
 
Formanden (AH) bød velkommen til generalforsamlingen 2011. 
Ca 90 var til stede, hvor 59 medlemmer var repræsenteret på generalforsamlingen. 
 
 
 
Dagsorden: 
 

1) Valg af dirigent og evt. stemmetællere 
 

Bestyrelsen foreslog Jørgen Knudsen, VK 19, der blev valgt med akklamation. 
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indvarslet og dermed lovlig. 
Generalforsamlingen valgte VK 13. VK 92 og  VK 180 som stemmetællere i forsamlingen 

 
 
2) Aflæggelse af bestyrelsens beretning for 2010 

 
Jeg vil gerne starte med at takke Jer, der er mødt frem her i dag, for at vise Jeres interesse for 
Ejerforeningen Vorupør Klit og øve Jeres indflydelse i foreningen. 
Vi er i dag 59 stemmeberettigede medlemmer til stede og ca. 90 personer her i alt. 
Købmand Hillgaard har som alle de foregående år sponsoreret sodavand til generalforsamlingen – og 
det takker vi for.  
 
Bestyrelsens arbejde har atter i det  år, som er forløbet, været præget af en positivt samarbejdsklima. 
Hjemmesiden bliver også stadig bestyret med kyndig hånd af Bo Johansen, hvis arbejde  bestyrelsen 
sætter stor pris på. 
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Jeg vil gerne starte med at gentage min appel til alle medlemmer om at tilmelde sig foreningens 
mailliste. Har man ikke selv computer, kan man sikkert få et – måske yngre  - familiemedlem til at 
modtage vores nyhedsmail.  
Vi udleverer ikke mailadresserne til andre, så der vil ikke ved at melde sig til denne liste, pludselig 
komme uventet spam i mailboksen.  
Maillisten giver en fin mulighed for bestyrelsens medlemmer til at bringe meddelelser hurtigt ud til 
medlemmerne. Der er p.t. 144 mailadresser registreret, så antallet et stigende år for år, men vi ville 
gerne have en endnu bedre mulighed for at informere så mange som muligt af medlemmerne denne vej. 
Det er dog et problem, at folk ofte glemmer at fortælle, når de nedlægger en mailadresse –  så hver 
gang, jeg udsender en mail til hele listen er der mellem 5 og 10 mails, der kommer tilbage som 
uanbringelige.  
Husk iøvrigt også at melde almindelige adresseændringer til bestyrelsen. Vi oplever hvert år at få 
returneret indkaldelser til generalforsamlingen – i år var dog kun i ét tilfælde. 
 
Gennem året har der været forskellige henvendelser fra medlemmerne.  
Mange udtrykker bekymring over den alt for høje hastighed fra nogle bilister i Vorupør Klit. En del 
ringer for at give bestyrelsen gode råd om, hvordan vejene bedst bliver passet – og tro mig: vi prøver 
alt, hvad vi kan i bestyrelsen på at vælge de bedste løsninger med hensyn til vejene.  
Den slags grus, der er bedst til selve afretningen af vejen, er ikke den bedste til at stampe huller osv. – 
og  selv , når vejen lige er blevet lavet og fremstår i prima kvalitet, kan nogle voldsomme regnskyl 
sagtens skabe huller i vejene igen. Det bedste råd til bilisterne er altid at overholde 
hastighedsbestemmelserne, for med 15 km i timen kan man forcere de fleste huller.  
 
Den sag, som de sidst år er blevet refereret fra på generalforsamlingen, hvor Hededanmark under 
beplantningsrenovering for Ejerforeningen Vorupør Klit, overskred skellet til to af vore naboer og 
fældede træer på deres grund, fandt som oplyst sidste år for den ene af disse naboers vedkommende  sin 
afslutning. Han har modtaget et beløb på få hundrede kroner til genplantning.  
Den anden nabo derimod havde svært ved at acceptere tingenes tilstand. HedeDanmark har forhandlet 
med ham om et forlig – vi har via vores advokat givet tilsagn om et tilskud til en forligsordning – og 
håber nu at denne sag er ved vejs ende. 
 
Vi har desværre i det forgangne år igen været udsat for indbrudsbølger, hvor flere huse delvist er blevet 
tømt for værdier. I forhold til indbrud er det  svært at gardere sig fuldstændigt, men jeg vil   appellere 
til alle om, at man hver gang, man er i området, kikker til naboernes huse, så eventuelle indbrud 
opdages så hurtigt som muligt. På den måde kan der undgås yderligere skader, der kunne komme ved at 
et hus står åbent med eksempelvis et vindue, hvor det kan regne ind. 
Nogle ejere – heriblandt mig selv -  er med jævne mellemrum blevet udsat for hærværk på 
beplantningen omkring huset, hvor bl.a. træer, der har brugt mange år på at nå 1½  meter op, bliver 
savet næsten igennem og dermed meget let knækker. 
 
Flere og flere medlemmer lader til at få øjnene op for vores dejlige forsamlingslokale, Depotet. Vi 
havde sidste år rekordudlejning af Depotet med 13 udlejninger. Det er rigtigt flot taget i betragtning, at 
udlejningssæsonen jo kun er ca. ½ år. Der er på nuværende tidspunkt allerede 7 reservationer af 
Depotet til denne sæson.  
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Ved dagens generalforsamling er der to forslag, som forsamlingen senere skal tage stilling til. 
Forslagene er udsprunget af  de voldsomt stigende udgifter til porto – og det arbejde, der også er 
forbundet med at udsende meddelelser via almindelig post, De fleste steder i samfundet er 
kommunikationen helt eller delvist omlagt til elektronisk post, så de fremkomne forslag er derfor i tråd 
med udviklingen i samfundet. Mere herom senere. 
 
Det vil fremgå af kassererens senere gennemgang af regnskab og budget, at vi stadig har en sund 
økonomi i Ejerforeningen Vorupør Klit – og vi vil heller ikke i år lægge op til forhøjelser af 
Ejerbidraget. 
 
Der har efter indførelsen af energimærkning i forbindelse med salg af ejendom, hersket nogen 
usikkerhed omkring reglerne for sommerhuse som vores. 
Det er dog senest blevet slået fast, at vi ikke skal energimærke vores huse ved salg, da et direkte citat 
fra én af energistyrelsens publikationer lyder: ”Sommerhuse fritages for energimærkning ved salg eller 
udleje. Derimod fastholdes energimærkning ved nyopførelse.”l 

 
Jeg vil sidst også lige minde om, at der også i år er mulighed for at lægge sit grenaffald ved de to 
pumpestationer her i påsken – og bestyrelsen vil sørge for, at det efterfølgende bliver fjernet.  
 
Til sidst en påmindelse: 
husk at behandle naturen med respekt – undgå al brug af åben ild. Der er meget , meget tørt derude lige 
nu, så en gnist kan antænde beplantningen på et øjeblik - og hold hastigheden nede på de 15 km i 
timen, når I kører i området. 
 
Beretningen blev godkendt uden bemærkninger og med akklamation. 
 
 

3) Forelæggelse af årsregnskab 2010 til godkendelse 
 
PJ fremlagde regnskabet. 
 
Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til regnskabet, der blev godkendt med akklamation. 
 
 

4) Indkomne forslag 
 
Med indkaldelsen til genrealforsamlingen blev udsendt 2 forslag som begge omhandler indkaldelse til 
generalforsamling og udsendelse af referater og nyheder til medlemmerne. 
 
Forslag 1 er fra Bo Johansen, VK 115, og dette forslag indebærer at alle meddelelser fra bestyrelsen til 
medlemmerne, herunder indkaldelse til generalforsamling og udsendelse af regnskaber, fremover alene 
sker pr mail  
 
Forslag 2 er fra bestyrelsen og ifølge dette sker indkaldelse til generalforsamling også fremover som nu 
ved brev til medlemmerne., men øvrige meddelelser udsendes kun pr mail. 
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Forslagene gav anledning til bemærkninger og spørgsmål som følger: 
 
VK 187 : Hvad er udgiften til udsendelse af indkaldelse og regnskab til generalforsamling ? 
Svar : 4 - 5.000 
 
VK 1 : Er det i overensstemmelse med vedtægterne ikke at indkalde pr brev ? 
Svar : Vedtægterne angiver at generalforsamling skal indkaldes med 8 dages varsel, men stiller ikke 
krav om at dette sker pr brev. 
 
 
Forslag 1 blev af dirigenten sendt til afstemning ved oprækning af VK nummer. 
 
Det blev optalt, at 33 stemte for og 9 imod. 
Dirigenten konstaterede herefter, at forslag 1 er godkendt, hvorfor forslag 2 bortfalder. 
 
 

5) Godkendelse af budget for 2011   
 
PJ fremlagde budgettet. 
 
Til note 2 om beplantningsprojekt blev oplyst, at de anførte 35.000 indeholder 25.000 som er betalt til 
HedeDanmark som ejerforeningens andel af forligstilbud til fam. Ehlers for fældningen af træer, der 
stod på deres grund. 
Bestyrelsen har intet hørt fra HedeDanmark efter at betaling er sket ”til fuld og endelig afslutning af 
sagen”, og bestyrelsen forventer sagen er lukket endeligt. 
 
Til note 3 om elforbrug til drænpumpe blev oplyst, at pumpen i 2010 for første gang har kunnet køre, et 
år, og det har så medført et voldsomt forbrug af el. 
Bestyrelsen har taget aktion på dette ved at hæve start- og stopniveauer, således at der ikke fremover 
skal pumpes så meget. 
 
VK 155 spurgte til om bestyrelsen har overvejet skift af el-selskab. 
Dette besvaret med, at det ikke er overvejet. 
 
Budgettet blev herefter godkendt med akklamation 
 
 

6) Valg af formand for 2 år. 
 
På valg er Annemarie Hyllgaardhus, som er villig til genvalg. 
 
Annemarie Hyllgaardhus blev genvalgt med akklamation. 
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7) Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år                   
 
På valg er Bent Astrup og Per Jespersgaard        
Begge villige til genvalg, og begge blev genvalgt med akklamation. 

 
 

8) Valg af 1 suppleant til bestyrelsen for 2 år                                
 
Jørgen Hansen, VK176 blev i 2010 valgt for 2 år. 
Jytte Mikkelsen, VK180 blev i 2009 valgt for 2 år og er på valg. Jytte Mikkelsen blev genvalgt med 
akklamation 
 
 

9) Valg af revisor 
 
Revisionsfirmaet Partner Revision Vest as, Varde blev genvalgt 
 
 

10)   Eventuelt 
 
VK 40 : Foreslår at Sandtornvej fra Bredkærvej til Klithuset, ca. 400 m i 4 m bredde belægges med SF 
sten. Har fra entreprenør fået tilbud 150 kr/m² 
Til snerydning forslår han at bruge Bernhard fra Sdr. Vorupør. Han mener at kunne rydde de store veje 
for 600 kr/t og skal bruge 1 – 2 timer herpå. 
 
Svar : Strækningen fra Bredkærvej og et stykke ind er med Michael aftalt at blive jævnet min. 2 gange 
for hver gang vejene ryddes 1 gang. 
Belægning på Sandtornvej er næppe løsningen, da det vil medføre store hastigheder. 
Spm. om snerydning blev behandlet sidste år, og bestyrelsen agerer i overensstemmelse hermed ved at 
der ikke fast ryddes sne, men opstår der behov vil det ske. 
 
VK 58 : Huller i vejen hjælper til at reducere hastigheden. 
Bør Depotet ikke have et andet navn ? 
 
Svar : Annemarie udskriver navnekonkurrence. 
 
VK 72 : Det er vigtigt at vejene reguleres med fald udad. Michael kører med plan skovl 
 
Svar : Michael har i år kørt med en særlig vejhøvl, som planerer med fald. Han kører 2 gange – en fra 
hver side, for at lave midten højere. 
 
VK 2 : Har bemærket, at vandregningen indeholder tillæg grundet vandspild større end 10%. 
 
Efter drøftelse af emnet blev vedtaget, at bestyrelsen retter henvendelse til vandforsyningen for at 
modtage forklaring på dette. 
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VK 176 : Har haft kontakt til vandforsyningen. Fik ikke nogen brugbar forklaring. 
 
VK 86 : Hvad er stadet for renovering af udenomsarealer – beplantning ? 
 
Svar : Indtil de sidste nyplantninger når passende højde sker der ikke noget nyt. 
Alle ejere opfordres til i samarbejde med naboer at renovere beplantninger mellem husene 
 
Per Jespersgaard : Annoncerede for Klitfesten, der hvert år afholdes i Depotet første lørdag i 
efterårsferien (uge 42). Altså den lørdag, hvor efterårsferien starter. 
 
Har været op til 70 – men de seneste år kun det halve. 
Der er levende musik og der spises medbragt mad. 
 
 
Dirigent og formand takkede for god ro og orden. 

 
 
 
Generalforsamlingen sluttede kl. 11:15. 
 
 
 

 
Vorupør d.                                          . 
 
 
 
 
Jørgen Knudsen, dirigent  Annemarie Hyllgaardhus,  formand 


